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अ�क �ददा शु�, सफा र मौिलक भाषाशैलीमा लेिखएको उ�रलाई िवशेष 

�ाथिमकता �दइने छ । 

१. समहू ‘क’ मा �दइएका श�दह�को अथ� समहू ‘ख’ बाट पिहचान गरी 

उ�रपुि�तकामा ल�ेहुोस ्: [४] 

समहू ‘क’                समहू ‘ख’ 

खरीगाठे                   पछुतो 

िहमायती             आ�मा भएको 

आ�म�लािन           अस�य 

धैय�धारण             सु�दर फूल 

ठाडो                    पख�न स�े 

अिभवादन             नम�कार 

मधुसुमन                महामूख� 

माग�दश�क            प� र िवप� 

.                   अपमान गरेर भिनने श�द 

.                           बाटो देखाउने 

.                               प�पाती 

२. को�कबाट िम�न ेश�द छानी खाली ठाउ“ भनु�होस ्: [३] 

क. ……… अनेकाथ� श�द हो । (िस�ी, बाजा, कानुन) 

ख. ……… �ुितसमिभ�ाथ�क श�द हो । (बाग–बाघ, रात–िवरात, दया–माया) 

ग. ……… अनेकाथ� श�द होइन । (क�जा, कोठी, घान) 

घ. ‘जननी’ श�दको पया�यवाची ……… हो । (जानक�, माता, रजनी) 

ङ. पाठशालाको अथ� ……… हो । (पाकशाला, िव�ालय, बधशाला) 

च. ……… िवपरीताथ�क श�द �न् । (सार–पार, िबहान–बेलुका, सुझ–बुझ) 



 

३. अथ� �प� �न ेगरी वा�यमा �योग गनु�होस ्: [५] 

लहलह, अ�यादशे, आलु खानु, कालो अ�र भै“सी बराबर, खै । 

४. क. तल �दइएका वा�यह�लाई शु� पारी सानु�होस् : [३] 

आमाले त मलाई यता ह��न लागेको बेलामा म बुढीलाई निब�सकन चा“डै फ�कनु 

ह ैबाबु भ�ुभएको िथयो 

ख. तल �दइएका श�द समहूबाट सही श�द छानी ल�ेहुोस ्: [२] 

अ. ष्। पि�त �ष्। पंि� �ष्। प��� �ख। पि�� 

आ. ष्। उपरो� �ष्। उपयु�� ��ष्। उपयू�� �ख। उपरयु� 

इ. ष्। प�त�ि� �ष्। �ित�ती ��ष्। �ित�ि� �ख। �ित�ाि� 

ई. ष्। आयु�मान् �ष्। आयू�मान ��ष्। आयु�मान �ख। आयु�मान् 

५. रेखाि�कत श�दह�को श�दवग� छु��ाउनहुोस ्:  [४] 

संिवधान िनमा�ण गन� गहन िज�मेवारी पाए तापिन उनीह� दलगत �वाथ�ितर 

लागेपिछ िबचरा † जनताह� अिहले सा� ैिचि�तत �कन नबनून् त ? 

६. क. िन�िलिखत उपसग� र ��यय जोडी श�दरचना गनु�होस ्[२] 

उपसग� : सम्, अित 

��यय : अ�ड , ईय 

ख. तल �दइएका श�दह�को समास वा िव�ह गनु�होस ्: [२] 

पुजाकोठा, च�रचु�े, जेठो भएर पिन बाठो, नदीले काटेको 

७. को�कमा �दइएका घात ुर स�केतका आघारमा खाली ठाउ“ भनु�होस ्: [५] 

क. ऊ िबहानै घु� …………….. । (जाः अ�य�त भूत) 

ख. ितमीले िवदशे जाने अवसर …………….. । (पाउः सामा�य भिव�यत)् 



 

ग. बिहनीले मस“ग खे�न �याद ैमन …………….. । (पराउः इ�छाथ�) 

घ. बािहर झलम�म घाम …………….. । (लाग्ः अपूण� वत�मान) 

ङ. हामी त कथा …………….. । (सुन्ः स�भावनाथ�) 

८. को�कमा �दइएका स�केतका आधारमा वा�य प�रवत�न गनु�होस ्: [५] 

क. म त मारे पिन जान �द�“ । (ब�वचन) 

ख. ितमी गीत गाउ“�ौ भने म नािच�द�छु । (संयु� वा�य) 

ग. ब�ी र उ�व नेपाली पढाउ“द ैछन् । (कम�वा�य) 

घ. शारदाले सधै“ िनब�ध ले� िसकाइन् । (अकरण) 

ङ. ऊ िहजो त �दनभ�र घु�यो । (�ेरणाथ�क) 

९. तल �दइएको ग�ाशं पढी सोिधएका ��ह�को छोटो उ�र �दनहुोस ्: [५] 

बालबािलका शारी�रक तथा मानिसक �पमा प�रप� न�ने �“दा उनीह�लाई 

िवशेष �याहार र सुिवधाको आव�यकता पद�छ । उनीह�लाई संर�ण गनु�, 

बा“�नका लािग चािहने आधारभूत कुराह�को �व�था गनु�, िश�ा �दान गनु�, 

�वा��यसेवा प¥ुयाउनु, खेल, मनोर�न र आराम गन� �दनु, माया�ेह �दनु, हलेा, 

द�ुयवहार र शोषणबाट जोगाउनुपद�छ । शाि�त, समझदारी र सुर�ापूण� 

वातावरणमा असल िश�ा हा“िसल गद� �व�थ भएर आ�नो बा�यकाल िबताउन 

पाउनु ��येक बालबािलकाको नैस�गक अिधकार हो । बालअिधकार भनेको 

बालबािलकालाई सामािजक असुर�ा, अिश�ा, अवहलेना, ितर�कार, शोषण र 

उ�पीडनको िव�� संर�ण �दान गद� ितनको बालापनको सुिनि�त गनु� हो । 

बालबािलका �वय�ले आºनो अिधकार िलन नस�े �“दा उनीह�को अिधकार 

संर�ण गनु� वय�कह�को दािय�व हो । स��ेपमा भ�ुपदा� बालअिधकार भनेको 

बालबािलकाह�ले बा“�न पाउने अिधकार, संर�ण पाउने अिधकार र आºनो 

बारेमा ग�रने नीितिनण�य र सामािजक गितिविधमा सहभागी �न पाउने 

अिधकारको समि�गत �प हो । सोहीअनुसार बालअिधकारस�ब�धी महासि�ध 

रा�यरा�यह�बीचको एक स�झौताप� पिन हो । संयु� रा�स�घका बीस सद�य 

रा�ह�ल ेरा�यप�को �पमा अनुमोदन गरेपिछ यो सि�ध सन् १९९० से�टे�बर २ 

ता�रखका �दनदिेख औपचा�रक �पमा लागू भएको हो । 



 

��ह� 

क. बालबािलकाका नैस�गक अिधकारह� के के �न् ? 

ख. वय�कह�को दािय�व के हो ? 

ग. बालअिधकार भनेको के हो ? 

घ. बालअिधकारस�ब�धी महासि�ध कसरी लागू भयो ? 

ङ. ‘अवहलेना’ र ‘स�झौताप�’ श�दको अथ� ले�ुहोस् । 

१०. तलको ग�ाशंबाट चारओटा ब“ुदा �टपी साराशं ल�ेहुोस ्:  [२+३.५] 

अपा�गह� हा�ै ब�धुबा�धव �न् र यस दशेका नाग�रकह� �न् । उनीह�मा पिन 

अ�मा ज�तै इ�छा, आका�का, भावना वा चाहनाह� ��छन् । हामीले उनीह�लाई 

िछः िछः र दरुदरु गन� होइन † स�मािनत र मया��दत जीवन बा“�ने अवसर �दनुपछ� 

। अपा�ग �नेिबि�कै उसका सोचाइ, क�पनाशीलता र काय�द�ता पिन अपा�ग 

��छन् भ�े सो�नु मूख�ताबाहके केही �“दनै । उपयु� अवसर �ा� भए उनीह�ले 

पिन उ�लेखनीय काय� गन� स�छन् । हलेेन केलर, जोन िम�टनज�ता �ि��वह� 

अपा�ग भए पिन आºना बेजोड �ितभाले गदा� संसार�िस� छन् । नेपालका 

इितहास िशरोमिण बाबुराम आचाय�ले आ“खाको �योित गुमाएर पिन इितहासको 

अ�ययन र लेखन काय�मा आजीवन िव�ाम िलएनन् । य�ता उदाहरणह� �श�त 

�दन स�क�छ । यसरी हने� हो भने अपा�ग नाग�रकह�ले पिन आ�नो �ितभा, �ान 

र सीपका मा�यमबाट मह�वपूण� योगदान प¥ुयाउन स�छन् भ�े कुरामा दईु मत 

नहोला । यस प�र��ेयलाई �दय�गम गरी रा� र समाजले अपा�गह�को �ि��व 

िवकासका िनि�त उिचत काय��मह�को तजु�मा गनु� वा�छनीय ठहछ� । सरकारी 

संय��ह�ले राि�य गितिविधह�मा अपा�गह�को सम�यालाई दिृ�गत गरी 

तदनुकूल योजनाह�लाई �ाथिमकता �दई उनीह�को �ित�ा उ� बनाउन पहल 

गनु�पद�छ । 

११. तलका कुन ैएक ��को उ�र ल�ेहुोस ्: [ ५ ] 

क. तल �दइएका ब“ुदाह�का आधारमा शीष�कसिहत छोटो जीवनी तयार पानु�होसः् 

नाम:  लेखनाथ पौडेल 

ज�म�थल : ग�डक� अ�ल, का�क� िज�ला, अघ�अच�ले 



 

ज�मिमित : िव.स.ं १९४१ पौष २६ गते, पौष शु�ल एकादशी 

िपता : प.ं दगुा�द� पौडेल 

माता : बसु�धरादवेी 

  पा�रवा�रक सं�कारअनुसार �तो�ह�, अमरकोश, च�डी आ�द पढेर िव�ा 

आर�भ 

 १५ वष�को उमेरमा तीनधारा सं�कृत पाठशालामा भना� भई सं�कृत 

�ाकरणमा म�यमास�मको औपचा�रक अ�ययन 

 िव.स.ं १९५६ दिेख सं�कृत र नेपालीमा सम�यापू�त किवता–लेखन आर�भ 

 घर�वहारका िसलिसलामा मधेसमा रहनु, केही समय काम नपाई दःुख 

पाउनु 

 राममिण आदीको सहयोगले सदािशव दीि�तकहा“ �ुसन गनु� 

 भीमशमशेरका नाितह�लाई पढाउ“द ैजीिवका चलाउनु र का�को साधना 

गनु� 

 नेपाली सािह�यमा आधुिनक कालका आर�भकता� 

 किवता–का�बाहके नाटक �े�मा पिन �िस� �नु 

 २००८ सालमा राजाि�भुवनबाट किविशरोमिणको उपािध पाउनु 

 २०११ सालमा उनको ज�मो�सवको अवसरमा सािह�यकार र उ� पद�थ 

�ि�ह��ारा उनको रथया�ा र अिभन�दन 

 २०१४ सालमा नेपाल ��ा–�ित�ानको सद�यता, २०१९ सालमा उनको 

ति�बर अि�कत �लाक �टकट �कािशत, मृ�युप�ात् २०२६ सालमा ि�भुवन 

पुर�कार�ारा स�मािनत 

 त�णतपसी, ऋतुिवचार, बुि�िवनोद, स�यकिल संवाद आ�द कृितह�माफ� त् 

नेपाली सािह�यको प�र�कारवादी धाराका अगुवा ब�ु 

 २०२२ साल फागुन ७ गते महािशवराि�का �दन दवेघाटमा िनधन 

ख. तल �दइएका ब“ुदाह�का आधारमा शीष�कसिहत छोटो कथा ले�हुोस:् 

एउटा ज�गलमा हा�ी र बा“दर स“गै िमलेर ब�ु र स“गै खानेकुरा खो�नु 

……….. एक �दन ‘को ठूलो’ भ�े िवषयमा झगडा पनु� …….. लाटोकोसेरालाई 

झगडा िछिन�दन अनुरोध गनु� ……. लाटोकोसेराले दवुैलाई खोलापा�रबाट 



 

न�रवल �टपेर �याउन लगाउनु …….. खोलो तदा� बा“दर हा�ीको िप�ठउ“मा 

च�नु ……..खोलो तनु� ….. न�रवलको �ख �याद ैअ�लो �नु ….. हा�ीले 

बा“दरलाई न�रवल �टपेर �याउन अ�ाउनु ……… बा“दरलाई न�रवल बो� 

अ�ठेरो �नु ……….. हा�ीले मुखमा �या�ु ………. लाटोकोसेराले न�रवल कसरी 

�यायौ भनी सो�ु …….. दवुैले समान काय� गरेकाले दवुै आ–आºना काममा ठूला 

छौ भनी लाटोकोसेराले बताउनु ……. पिहले ज�तै िमली ज�गलमा ब� था�नु । 

१२. घुम�फरमा लागरे पढाइ िबगान� साथीलाई पढाइको◌ ेमहŒव दसा�उ“द ैएउटा 

िचठी ल�ेहुोस ्। [५] 

१३. तलका म�य ेकुन ैएक ��को उ�र �दनहुोस ्: [ ५ ]  

क. ‘िवदशे गएर अ�को काम गनु�भ�दा �वदशेमै काम गनु� बेस’ भ�े शीष�कको 

प�मा रहरे िवप�ीका तक� ह�को ख�डन गद� वादिववाद तयार पानु�होस् । 

ख. िज�ला�ापी नृ�य �ितयोिगतामा आपूm सहभागी भई �थम भएपिछ मनमा 

उि�जएका कुरा उ�लेख गद� एउटा मनोवाद ले�ुहोस् । 

१४. तलका कुन ैएक शीष�कमा २०० श�दमा नघटाई िनब�ध ल�ेहुोस ्:[१०] 

क. मेरो सगरमाथा : मेरो गौरव 

ख. एकता र दशेिवकास 

ग. �ि�Œव िवकासका लािग खेलकुद 

१५. तलका कुन ैएकको स�स�ग �ा�या गनु�होस ्: [५] 

क. आई कै�यै पिन नस�कने चैतवैशाख मेरा 

लाई कै�यै पिन नस�कने �ीित नौलाख मेरा । 

ख. दशे र जनताको क�याणमा ला�े मािनस सानोितनो �लोभन र ध�क�मा परेर 

कहा“ आºनो �वािभमान गुमाउन चाह�छ र † 

१६. तलका कुन ैदईु ��को सि��� उ�र �दनहुोस ्: [१०] 



 

क. ‘घरको माया’ एका�क�मा बतासेले क�तो दशेभि�को भावना दखेाएक� िछन् ? 

ख. िमिथला िच�कलाले मौिलक पिहचान रा�ाका कारणह� केके �न् ? 

ग. ‘��ो�र’ किवतामा िव�ाको महŒवलाई कसरी ��तुत ग�रएको छ ? 

१७. य�द तपा� �यायको प� कथाको िवदरु �नभुएको भए केक�तो भूिमका िनवा�ह 

गनु����यो ? तक�  �दनहुोस ्। [५] 

१८. तलका म�य ेकुन ैएक ��को िववचेना�मक उ�र �दनहुोस ्: [१०] 

क. ‘वत�मान युगका लािग य��मानवको आिव�कार वरदान सािवत भएको छ’ भ�े 

कुरालाई पाठका आधारमा पिु� गनु�होस् । 

ख. दि�ण अ��का र �यहा“का जनताको मुि�का लािग ने�सन म�डेलाले केक�ता 

योगदान पु¥याए ? पाठका आधारमा ले�ुहोस् । 
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